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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 15 grudnia 2022 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 17/2022     

D-ZP.26.17.2022  

 

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w Warszawie”, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 5 grudnia 2022 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 
CENA NETTO  

PLN                             

CENA  BRUTTO 

PLN               

TERMIN 

WYKONANIA I 

GRUPY DRUKÓW 

TERMIN 

WYKONANIA II 

GRUPY DRUKÓW 

TERMIN 

WYKONANIA III 

GRUPY DRUKÓW 

1 

DRUKARNIA  

SIL-VEG-DRUK S.C. 

Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

87 760,00 104 128,80 4 dni 5 dni 7 dni 

2 

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 

SINDRUK 

ul. Firmowa 12  

45-594 Opole 

61 980,00 73 283,40 3 dni 5 dni 18 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Teatr najpierw dokonał oceny ofert: 

N
R

 O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Punkty                       

za                    

kryterium                   

cena 

TERMIN 

WYKONANIA                  

I GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

I grupy               

druków 

TERMIN 

WYKONANIA 

II GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

II grupy               

druków 

TERMIN 

WYKONANIA 

III GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

III grupy               

druków 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

DRUKARNIA  

SIL-VEG-DRUK S.C. 

Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

87 760,00 104 128,80 42,37 4 dni 11,25 5 dni 15 7 dni 10 78,62 

2 

ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

SINDRUK 

ul. Firmowa 12  

45-594 Opole 

61 980,00 73 283,40 60 3 dni 15 5 dni 15 18 dni 3,89 93,89 

 

2) Biorąc po uwagę powyższą ocenę oferty, w dniu 5.12.2022 r., na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy 

Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45-

594 Opole (oferta nr 2) – do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia 

ceny całkowitej oferty.  

W odpowiedzi Wykonawca przesłał wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.   

W ocenie Teatru – Wykonawca przedstawił prawidłową kalkulację oraz wiarygodne 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które uzasadniają  cenę podaną w ofercie. 
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3) Następnie w dniu 12.12.2022 r. – na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę 

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45-594 Opole (oferta nr 2)  

do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w pkt 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  

nr 4 do SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 a) SWZ, 

b) wykazu usług – wypełniony Załącznik nr 6 do SWZ – wykonanych, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt 8.4 SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 b) SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

   

Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że w niniejszym  

postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK, 

ul. Firmowa 12, 45-594 Opole (oferta nr 2). Wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

Teatr ocenił ofertę nr 1 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami: najniższa cena – 60 %, 

termin wykonania I grupy druków – 15 %, termin wykonania II grupy druków – 15 % oraz 

termin wykonania III grupy druków – 10 %. Oferta otrzymała 93,89 pkt. 

 

Zamówienie Teatru na „Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w Warszawie” będzie 

realizowała firma ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45-594 Opole. 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


